PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÝCH ZDROJŮ
Fondy Evropské unie slouží především k podpoře hospodářského
růstu členských zemí a snižování sociálních a ekonomických
nerovností mezi státy a regiony.
K efektivnímu využívání fondů Evropské unie slouží tzv. operační
programy, ve kterých je určeno rozdělení přidělených ﬁnančních
prostředků mezi podporované oblasti.

Evropské projekty
realizované nebo úspěšně dokončené projekty evidované Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR v monitorovacím systému MS2014+ (2014 - 2017)*
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monitorovaných operačních programů

Liberec (93)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajského úřadu Libereckého kraje poskytuje
poradenství v oblasti vyhledávání
vhodného dotačního titulu
pro spoluﬁnancování
projektových záměrů.
Konzultace je určena
zájemcům o podporu
projektů zejména z
Evropských strukturálních
a investičních fondů.

* započteny jsou pouze ty
projekty, které jsou územně
zařaditelné ke konkrétní obci
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Evropské zdroje
pro ﬁnancování projektů
v Libereckém kraji
na období 2014-2020

Finanční náklady projektů
celkové náklady realizovaných nebo úspěšně
dokončených projektů evidovaných Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR v monitorovacím systému
MS2014+ (2014 - 2017) (v mil. Kč)*
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* započteny jsou pouze ty projekty, které jsou
územně zařaditelné ke konkrétní obci
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Z údajů sledovaných v monitorovacím systému Ministerstva pro
místní rozvoj ČR MS2014+ bylo od
roku 2014 na území Libereckého
kraje realizováno celkem 852 projektů s náklady ve výši 12 mld. Kč,
z toho přibližně 40 % je územně
zařaditelných ke konkrétní obci.

